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lilin hitam

Mengapa Memilih Peralatan Gelas Cerah

Dedikasi tertinggi untuk desain, jangan pernah menekan kualitas
Sunny kacaware secara ketat lindungi desain pelanggan", semua item yang baru dirancang dari
kami belum disalin dalam tiga tahun.

Kualitas produk adalah fokus utama di Sunny Glassware. Sunny Glassware pernah
menghancurkan 80.000 pcs bejana kaca dengan noda yang nyaris tidak terlihat.

Deskripsi Toples Lilin



Keuntungan pasar yang unik

. Fokus pada desain

. lilin, pemasok pemegang untuk, 80%, AS,
wewangian, merek,

. AQL plus 6 standar uji QC yang ketat dan cerah

. Pertahankan kualitas yang konsisten dengan
sampel dan produk massal

Kesadaran desain upacara

.
Dirancang oleh penghargaan pemenang profesionaldi SG

. Punya NEST Wewangian sangat kekaguman

. Hadiah teman atau hubungan bisnis

. Relaksasi dan kehidupan romantis



Desain ukuran yang fleksibel memungkinkan pasar
Anda berkembang pesat

Barang: SG88100-matte hitam
Diameter atas: 88mm
Diameter bawah: 80mm
Tinggi: 100mm
Kapasitas: 400ml
Berat: 325g
MOQ: 1000PCS
Desain khusus dan ukuran berbeda tersedia

Dengan dukungan kuat kami, pelanggan kami berkembang
pesat, dari laboratorium kecil hingga pemimpin industri.



Nomor barang. SG88100-matte hitam

Bahan glass

keahlian lilin kaca tekan toples

Waktu sampel 1. 5 hari jika ada bentuk dan ukuran kaca
2. 15 hari, jika Anda membutuhkan kaca bentuk dan ukuran baru

Sedang mengemas Kemasan biasa, 4 buah di kotak dalam, 48 buah kotak

Kapasitas Produk 500.000 ~ 1.000.000 lembar per bulan

Waktu pengiriman Dalam waktu 35 hari setelah pengambilan sampel dan pesanan dikonfirmasi

Syarat pembayaran30% deposit oleh T / T di muka dan keseimbangan terhadap salinan B / L

Pengiriman Melalui laut, melalui udara, melalui ekspres dan agen pengiriman dapat diterima

Fitur Produk 1. Dekorasi rumah toples kaca lilin dari kualitas tinggi
2. Cocok untuk digunakan di hotel, rumah, dll.
3. Memenuhi Tes ASTM



Untuk pilihan Anda 1. Berbagai desain dan ukuran untuk seleksi
2 Setiap warna dicat, keren, pelapisan, model laser Pemotong pemrosesan
3. Paket khusus sebagai film menyusut, kotak hadiah warna, kotak hadiah putih, dll.
4. Kami memiliki bengkel dan gudang profesional untuk memastikan waktu pengiriman

Tim dan Kantor Gelas Cerah

Pameran Pabrik





Sedang mengemas & Pengiriman





Sertifikat



Ruang Sampel dan Pameran Dagang

Cerah Barang pecah belahmenyajikan lebihdari 5,000 item di Shenzhen sampel ruangan untuk seleksisecara luas.
itu memenangkan evaluasi pelanggan yang hebat. Selamat datang di Shenzhen kantor!
gambar sebagai ikutan adalah hanyasatu bagian dari desain milikkami tempat lilin, Selamat
datang di Shenzhen kantor untuk menemukan favoritAnda, itu akan membawa Anda kejutanbesarkarena sulit untuk m
enemukan pemasok lainseperti inidi China.

https://www.candleholdermanufacturer.com/
https://www.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html
https://www.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html




Ulasan Pelanggan



https://www.candleholdermanufacturer.com/about-us/customer-evaluation.html

